
IS AE8IK0S, 
NUSINUODINO TRIS VAI- 

KAI. 

HaleviUe, Ala. Sausio 27 d. 
moteris l'erry Roseland išėjo i; 

namu, <» paliko t r i mažus vai 
kus. Jie. radę blekiny, manė, kad 

viduryj yra cukrus. 1'odėl, dėžę 
atidarė ir radę joje saldumyną, 
viską iškabino. Tuom tarpu vi- 

duryj buvo naikinimui žiurkių 
nuodai. Sugrįžus mitinai namon, 

ji rado vaikus jau negvvus. 

UŽTROiKO TUNELYJ. 
Bante, Va. i)ir!»amame Caro- 

lina ( 'lincbfield tunelyj atsirado 
ugnis, ir smalki s pripildė tuuelj. 
Nuo jų užtroško dešimtis darbi- 
ninku du baltieji ir aštuoni juo- 
dieji. 

ANALFABETAI AMERIKOJ. 
Apšvietus komisija surinko ži- 

nias apie skaitliu analfabetu, gy- 
venančiu Amerikoj; turinčiu dau- 
giau ne^u dešimtį metu, taigi to- 

kiu, kurie turėjo progą šiek-tiek 
išmokti, 5,5l<V>ffj litaru nepažį- 
stančių. \ akarinėj Europoj jau 
nei viename krašte tokio milži- 
niško skaitliau- litaru nepažį- 
stančiu r.crastum. Illinois valsti- 
joj, sulyginant, tikru nepažįstan- 
čiu yra mažiau negu pietinėse 
valstijose, kur ateivių yra labai 
mažai. Illinois valstijoj litaru 

nepažįstančių yra 794J.?. <> Chi- 
cagoj kas jo-ta s žmogus litaru 
nepažįsta. 

NAUJAS AMERIKOS ATSTO- 
VAS RUSIJAI. 

Wa: hit'gton, D. C. Senata- 
ttžt\ irliuto prezidento \Vilsono| 
išrinktą Amerikos ambasadoriui 
Rusijai fienr$ VI. Pinclel ir \\ i n 

fred T. Oemson ministeriu Vili- 
pinų salų reikalu- vesti. Piude! j vienok nuo urėdo atsisakė. 

VERT£; NAMINIŲ GALVIJŲ 
AMERIKOJ. 

Washington, D. C. Žemdirby 
s t ė.- departamentas pagarsini) /i 
nias ii; i e vertv "Suvienytose Val- 
stijose auginamu galviju. Sulyg 
tu žiniŲ, galvijai prigulinti ta r 
nieriams ir rančeriams. verti yra 
$5,891.229,000. ( ira/i tai pinigu 
suma. Sulyginant su pereitai* 
metais, vertė auginamu galviju 
pasididino ant $380.446,000. Hct 
gi mėsa Amerikoj brandesnė ne- 

gu Rusijoj. 
_i 

BYLA DARBININKŲ VADO- 
VO MOYERO IR JO 

DRAUGŲ. 
Houghton, Mich. Prasidėjo čia 

byla prezidento "VVestern l'ede- 
ration'of Miners ir 38 to- or- 

ganizacijos nariu. Juos kaltina 
už sukalbj ir teisiu laužymą, bet 
kaip iki šiol. kaltintoju liudinin- 
kai nieko panašaus prirodyti ne- 

rengia. 

PANAMOS GUBERNA- 
TORIUS. 

Wa.shington, D. C. Preziden- 
tas V\ il-on paskyrė Panamos ap- 
skričio gubernatorium nukasusį 
kanalą inžinierių (ieorgą \\ (io- 
ethalsą. Xo\v Yorko. miesto ma- 

joras norėjo (ioethalsą kviesti už- 
imti vietą policijos perdėtinio, 
bet su pašildymu pasivėlino. 

NUPUOLĖ BESI KĖLIMO 
PRIETAISA. 

,r,crre Haute, Ind. Augliu ka- 
sy ffiį flanford Mine Xo. t. be- 
sileidžiant olon. nupuolė nuo 200 

pėdu olon besikėiimo prietaisą. 
Žinoma, visi prietaisoj buvę dar- 
bininkai tapo sunkiai apkulti: 
juo> tU"j nugabeno ligoninėn. 

PERKŪNIJA ŽIEMOS LAI- 
KE. 

Superior, Wis. Smarki aiulrri 
311 perkūnais ir 1edai> siautė -au- 
sio 28 d. šitos f apii Itnkėse. Uet 
termometrą^ nupuolė žemi a 1 už- 
šalimo punkto, Panašus oras 
buvo taipgi apielinkėse Xebaga- 
mon. Salon Springs ir kitose vie- 
tose. 

NUTARTA SIŲSTI KOMISI- 
JĄ STREIKŲ IŠTYRIMUI. 
Washington, D. C. Kongresą? 

151 prieš 15 balsų užgvrė skirti 
.komisiją ištyrimui santikių Colo- 

'ado anglių kasyklų ir Michi- 
;ano vario kasyklų disrtiktuose. 
kur r. ii o senai traukinsi streikai*. 

DILLINGHAMO DILIUS. 
Wa«hingLon. D. C. (iarsus 

Dilliughamo bilius reikalaujan- 
tis, kad Amerikon nebūtų Įlei- 
lžiamt nenu kanti rašyti nei -av-.) 

į rigimtoj kali)oj. pradėta kongre- 
-e svarstyti: svarstymas trauksis 
.:al -avait' laiko, Lenkai kongre- 
sui ant rankų savo apskričių 

ngresr-any siunčia protestus ir 
reikalauja atmetimo luliaus. 

MUŠTYNES LENKIŠKOSE 
VESTUVĖSE. 

Hammond, Ind. Laike vestu- 

vių Loje\v-kio užgimė muštynės, 
"niūkiai -u'.iui-ta ir sn peiliais 
-upjaustyta penki asmenjs, tame 
ir jaunavedis. Juos reikėjo li- 
goninėn gabenti. Aštuoni kiti. 

[lengviau sužeisti, gydosi namieje. 

GAL NENUBAIDYS GERIAN- 
ČIU. 

Albany, N. Y. Jeigu išsipil- 
dytų norai čionykščios saliunų 
priešų lygos, tai ant kiekvieno 
butelio su gėrimais, kuriuose yra 
bent 2% alkoholio, turėtų bitt 
prilipinta etikieta su giltinės gal- 
va. kaip tai daroma sn aptiekose 
perkamais nuodais. Het gerianti 
žinos, kas buteliuose yra. tai tų 
nuo gėrimo nemibaidys nei gil- 
tinė.- galva. Jeigu gėrimų dir- 
bėjas. ar saliunininkas užmirštų 
giltinės gaivą prilipinti, turėtų 
mokėti u< kiekvieną kartą nuo 

$5 iki $_'o bausmės. 

KANDIDATĖ KONGRESAN. 
Good'.and, Kan*. Moteris Jie- 

va M. Murpliv apreiškė, jog ji 
kongre-mano \ tetai laike rinkinių 
.statys -avo kandidatūra iš šešto 
kaušas valstijos distrr<to. Kau- 
šas valstijoj mote: i- g.'ili balsuo- 
ti ir gali l>ut renkamos kaip ir 
vyrai visokioms vietoms, tai šitą 
Mioteri gali išrinkti, jeigu mokės 
prisikalbinti balsuotojas. 

NORI APRUBEŽIUOTI GU- 
BERNATORIAUS TIESAS. 
Columbia, S. C. Oionykščiou 

los^inr«'>n paduota bilius. rei- 
kalaujantis aprubežiavimo guber- 
natoriui praV:ženqčliams atleidi- 
mo arba sumažinimo bausmės; 
kad gubernatorius galėtu atleisti 
prasižengėliui kaltę, vien teismo 
jam tai nurodžius. Per 3 metu* 

gubernat >riavimo. gubernatorius 
(V»)c Blease nuo teismo uždėtos 
bausmė- paliuosavo 0^5 prasi- 
žengėlius. 

SNIEGO LAVINA. 
Storis, Utah. Nusiritusi nuo 

kalnu milžiniška sniego lavina 
užbėrė i namus. Kiek žinia, ke- 
turi žmonės tapo užmušti, o trjs 
-unkiai sumankyti. Triobas la- 
vina suvi.su sugriovė, nes jos 
sniego sunkumo neįstengė išlai- 
kyti. 

DUTERIJA ANT KARIŠKO 
LAIVO. 

New York. Atkakus čia ka- 
ukam laivui "Arkansas." kva- 

rantino; sutaikyta jo jgula, susi 
dedanti iš 800 jūreiviu ir aficie- 
ru. ne.s tarp Įgulos apsireiškė 
liiterija ir ji smarkiai siaučia; čia 
atkakus laivui. -irgo jau kelios 
• iesimtįs j tire iv i -t. Visiems dak- 
tarai i'-irškč p r i c š ii i t te r i t i ti i vai- 
stą. 

i TYRINĖJA VALDININKŲ 
SUKLASTAVIMUS. 

Albany, N. Y. Komisorius 
James I. \Y. Osborn tyrinėja val- 

iuink" papildytas klastas ir be- 
-1 iviuinn viešu pinigu per pas- 
kutinius penkis metus. Kalba, 
>ak vien perkant gatvių klojimo 
mašinas, pasisavinta milionas do- 
liariu. 

AUDROS IR TVANAI. 
Los Angeles, Cal. Pietinėj Ca- 

!ii. intijoj tris dienas traukėsi au- 

Iros, vėtros ir lytus. I žtvinę 
upių vandenįs išsiliejo per kran- 
tus. užliejo didelius lauku plo- 
tus ir daug triobų pagadino, per 
ka daug žmonių neteko pastogės. 
D&ugelyj vietų reikėjo sulaikyti 
geležinkeliu traukinių bėgioji.v.3. 
Prigėrė 3 žmonės, l'pių Sacra- 
mento ir traejin kionjs vanden.- 
užlietos. Baisios vėtros pakran- 

tise pietinės Calitornijos labai 

daug nuostoliu pridirbo. JI le- 
sias Santa P>ar>ara vandens už- 
i iv La s. 

KARSTA ŽIEMA. 
Pittsburg, Pa. Sausio 29 d. 

čia buvo vasaros šiluma, termo- 

i iiietras rodė jj3 šilumos. Kuo 
karščio puolė ant gatvės ir nu- 

mirė saulės spinduliu užgautas 
Sanford II. I'errccu naminio kar 
veteranas, turintis 70 metus. 

SUSIMUŠĖ GARLAIVIAI. 

VVashington, D. C. Sausio 3c 
d., 25 mylioje nuo jūrių žiburu 
susimušė garlaivis "Monroe" su 

garlaiviu "N'autucket." "Monroe" 
taip greitai paskendo, kad nesu- 

spėta nei žmones nuo jo išgel- 
bėti. Prigėrė 41 žmogus. 

PAĖMĖ NELAISVĖN MI- 

LIONIERIŲ. 
Los Angeles, Cal. Atėjo čia 

laiškas, jog koki ten išnaudoto- 
jai. ar plėšikai sausio 17 d. pa- 
ėmė nelaisvėn milionierių Fr. 
Levvis Clarką ir už paleidimą jo 
reikalauja $75,000. Clark nrapuo- 
lė iš miesto Santa Barbara sau- 

sio 7 dieną. Manyta, kad jis jū- 
rėse prigėrė. 

PELNAS PLIENINIO 
TRUSTO. 

New York. Atitraukus divi- 
dendus ir kitokias išlaidas, plic- 
nis trustas (l'nited States Steel 

Corporation) paskutiniame perci 
tu metu bertainyj turėjo milioną 
doliarių deficito. Bet pirmuti- 
niuose trijuose pereitu metu ber- 
tainiuose gryno pelno buvo $32,- 
337,743. V ra todėl iš 1<o pasku- 
tinio bertainio metų nepriteklių 
uždengti. 

NUPUOLĖ DIDELIS 
METEORAS. 

Albuquerque, N. M. Sausio ^ i 

d. S vai. vakare kalnuose netoli 
\lbiu|uerque su dideliu bildesiu 

nupuolė iš dangaus didelis ak- 
muo. Nuo bildesio drebėjo žemi 
net All>a<|ucr<|ue ir išbrazdino 
žmones, nes jie manė, kad tai že- 

mės drebėjimas. 

SUNKUS APKALTINIMAS. 
Quincy, 111. Suėmė ėia 19 me- 

tu studentą DownLng kolegijom. 
Freda 1 "pdyke. kuris čia prisi- 
vilojo 16 metu merginą Idą Ru< 

^e! iš Mcmphis, Tenn., ir liotelyj 
su ja gyveno kaipo su pačia, 
l'ž tokius darbus >u nemetėmis 
merginomis visur sunkiai bau- 
džia. 

NEPAPRASTA PARODA. 
Mi!waukee, Wis. Atsibūva čia 

popieros dirbtuvių darbininku 
konvencija. Atkakus 50 darbi- 
ninku Chicagos, atstovai i; ki- 
tu miestu atkako juo.- patikti su 

rankiniais karu kais, pasodino i 

juos svečius ir su muzika vežio- 

jo po miestą, parodymui, jog ka- 
rukai yra tai darbininkų auto- 
mobiliai. 

SUMANYMAS VIENAS UŽ 
KITĄ GERESNIS. 

Washington, D. C. Darini mi- 
nisteris reikalauja dar (li !t-^ni<» 

ateivystės aprubežiavimo. Ji- 
sumano, kad ateiviai butų per- 
žiūrimi ir tik toki, kad butu įlei- 
džiami. kurie tiks tarnaviniui 
Amerikos kariumenėj. Dar tur- 
būt atkakusiems iš kitur nei vie- 
nam krašte panašiu reikalavimu 
niekur nebuvo statoma; net Vo- 

kietija nuo atėjusių iš Lenkijos 
darbininkų nieko panašaus ne- 

reikalauja. 

PINIGŲ DIRBĖJAI KALĖ- 

JIME. 
Joliet, 111. Mašinų varstotuose 

valstijos palai.-oš namų sugriebė 
prasižengėlius pinigus dirbant. 
Jie turėjo daug padirbtų nikeiių. 
Prie t<> darbo prigulėjo penki pra- 

sižengėliai. 

BULVĖSE VEISIASI AUKSI- 
NIAI ŽIEDAI. 

San Diego, Cal. Keptoj bul- 

I vėj gyvulių augintojas Roderich 

į Peel rado auksinį žiedą su saiiru. 
Į kurį jo pati pametė lauke du me- 

tai atgal. Matyt, žiedą tą bulvė 
apaugo. 

GAISRAI. 
Watcrloo, Ia. Sudegė čia Rus- 

-cliio trioba, kurioj buvo depar- 
tame;uitič Faul Davis Goods Co„ 

pardavinė. .V uos {oi i u ugnis pri- 
dirbo aut $400,000. 

Jackson, Mich. Sausio 2C1 d. 
netoli nti'> čia Michigau Central 
pa.-ažierinis geležinkelio trauki- 
nis j bėgo i prekių' traukinį, i'ru 
to užmuštai .4 žmonės, <» 11 sun- 
kiai sužeista. Suvi$u išbyrėjo pa- 
ša;: ieriu (taiklu ir vienas pasažie- 
rinis vagonas. 

!j Pittsburg, Pa. Pardavinėte>- 
jas Carnegie Steel Co. išdirbiniu, 
pulkininkas Bope užtikrina, jog 
i 90 dienų visos dirbtuvės pra- 
dės dirbti pilną laiką su pilnu 
darbininkų skaitliumi. Tūkstan- 
čiai darbininkų ras čia darbą. 
Kompanija gavusi didelius reika- 
lavimus geležies ir plieno. Dirb- 
tinėse šitos kompanijos, einant 
gerai darbams, dirba 15,000 dar- 
bininkų. 

Lansing, Mich. Norėta Mi- 
chigane, rėmimui streikuojančių 
vario kasyklų darbininkų sureng- 
ti visuotiną streiką, bet tam ne- 

pritarė kitų rųšių darbininkai; jie 
sutiko, pagal išgalę šelpti strei- 
kuojančius. bet patįs streikuoti 
atsisakė. 

Sacramento, Cal. Darbai čia 
nepasigerino. Mieste San Fran- 
eisco pirmutinėj savaitėj šių me- 

tų neturinčių darbo darbininkų 
buvo 25.000, iš jų 4,000 reikalavo 
pašelpos maistui. 

II Peterburge apvaikščiojo 100- 

metines sukaktu ves gyvavimo 
viešojo didžiojo knygyno, kuris, 
sulyg knygų skaitliaus užima 
trečią vietą ant žemė?, stovi po 
Paryžiaus ir Londono knygynu, 
knygų turi siįviršum <1u milionu 
tomu. Pradžią to knygyno ]>a-1 
{'arė Lenkijai padovanotas vy- 
skupo Zalūskio knygynas \'ar-| 
savoj. Su voro v, užėmęs Yarša- 
vą, Paluskio knygyną konfiskavo 
ir pergabeno PeUrburgan. Kny- 
gų \ aršavos knygyne šimtas me- 

tu atgal buvo jau 250.000. taigi 
jis buvo jau nemažas. Nuo to 
laiko knygų skaitlius pasididino 1 

nes Rusijoj kiekvienas leidinys! 
viename exemplioriuj, t. rp kitų 
įstaigų, turi but dykai pristaty- 
tas viešamjam Peterburgo kny- 
gynui. Pirkimui iš užsienių senų j 
ir naujų knygų knygynui skiria-; 
m i taipgi nemaži pinigai. Peter-Į 
burgo knygyne netrūksta ir to- 
kiu knygų ir rankraščių, kokių 
daugiau niekur nėra. Dabarti- 
nis Peterburgo knygynas yra tai 

gal geriausia Įstaiga, kokią Rusi- 
ja turi. Yra ten taipgi knygų iš Į 
uždaryto Yilniaus universiteto 
knygyno, nes visas knygas, ko- 
kiu Peterburgo knygyne nebuvo, 
ten pergabenta. Tas pats pada- 
ryta su retomis knygomis ir rank-l 
raščiais, surastais uždarytuose 
vienuolynuose ir kitokiose kata- 
likiškose įstaigose, neišskiriant 
paverstų į cerkves katalikiškų 
bažnvčiu. 

[j Iš pietinės Afrikos su prie- 
varta išgabeno dešimtį darbinin- 
ku vadovų, surengusių paskuti- 
nius streikus, o tame ir genera- 
li:ką sekretorių geležinkelių or- 

ganizacijos U'atsoną. Suimtuo- 
sius išgabeno j Darban ir'ten pa- 
sodino ant garlaivio, plaukiančio 
Anglijon. 

i! Vokietijoj sausio 27 d. gy- 
ventojai iškilmingai apvaikščiojo 
gimimo dieną ciesoriaus \Yilhel- 
mo II, kuriam sukako 55 metai. 

!Į Švedijos sostinėn atkako 
jo,000 kaimiečių ir padavė kara- 
liui reikalavimą, kad butų su- 

stiprinta Švedijos kariumenė ir 
kariškas laivynas. Švedai mat 

bijosi Rusijos užpuolimo, nes ke- 
liose vietose ten sugriebė Rusi- 
jos valdžios šnipus, šnipinėjan- 
čius Švedijos atsigynimo paslap- 
tis. o be tikslo ju!: Rusija to 

nedarytų. Kitur valdžia reikalau- 
ja pinigų padauginimui kariume- 
nės. Š- edijoj gi to reikalauja mo- 

kami mokesčius gyventojai, nors 

j žino. kad jiem- reik- didesniu į 
mokesčius mokėti. 

Parp vežiojančių žmones 
Hamburgo ir P»renio.- garlaiviu 
kompanijų prasidėjo -marki ko- 
va. I'rie kovos prisidėjo ir ang- 
liškos garlaiviu linijos. Kad 
skaudžiau Įkasti Bremos Lloydo 
kompaniją, Ilamburginė rengia 
garlaivių linija- į Japoniją ir 
Australiją, kur iki šio] Hamburgo 
pasažieriniai laivai nevaikščiojo, 
r./leido tuos kraštus anai kompa- 

I lijai, kuri gauna už vežiojimą 
mėto j \nkiškas valdybas \u- 

< t rali joj ir C'liinuose gan dideli' 
pašelpą iš Vokietijos iždo. Kai- 
nos šifkorčių tapo numuštos. 

|| Profesorius 11. H. Turner 
apskaitė, jog už tikietą kelionei 
ant saulės reiktų užmokėti 20 

milionų markių. Kelionė gi grei- 
tuoju traukiniu, bėgančiu 90 ki- 
liometrų i valandą, užimtų 175 
metus, liet pirma reikia, kad 
atsirastų inžinierius, kuris galėtų 
padirbti geležinkeli iki saulei ir 
kad ten keliaujanti ilgiau gyven- 
ti galėtų, nes kaip dabar yra, tai 
visi kelionėj išmirtų. Gal stebuk- 
lingi gydytojai išras kokį pailgi- 
nimui gyvenimo stebuklingą vai- 
stą, kad vaistas ir nieko negel- 
bėtų, bet iš lengvatikių padės pi- 
nigus išvilioti. 

Įį Dėl kariumenės užpuolimo 
ant gyventojų Zaberne ir ištei- 
sinimo surengusių užpuolimą ka- 
riumenės perdėtinių, pasitraukia 
nuo vietų nenusidėjo aficierai 
ir Alzatijos gubernatorius gra- 
fas von AVedel. bei Alzatijos mi- 
nisteris baronas Zorn von Ba- 
lach. 

il Haiti republikoj revoliucijo- 
nieriai pergalėjo valdžios kariu- 
menę. Prezidentas Oreste atsi- 
sakė mi(< veitos ir pasislėpė ant 

vokiško kariško skraiduolio 
"Vineta." Tokiu bud u Haiti re- 

publika liko be valdžios: revoliu- 
cijonieriai dar viso krašto neap- 
valdė. Nuo Amerikos kariško 
laivo "Montana" išlipo ant kran- 
to 150 jūreivių ginti Amerikos pi- 
liečius ir jų nuosavybę. 

j| Viso svieto chemikai sutvėrė 

didelę mokslinčių chemikų orga- 
nizaciją — tarptautišką chemiku 
sąjungą, kurion jau priguli 20,000 
mokslinčių. 

|| Siberijoj, paupiuose Jenise- 
jaus užtiko naujus aukso lau- 
kus. Ten aukso jieškoti traukia 
pulkai žmonių net iš Europinės 
Rusijos. 

IĮ Francuzijoj, ]M*ie Alzatijos 
rubežių. užtiko didelius geleži- 
nės rudos plotus. C ia bus įreng- 
tos kasyklos ir geležies ir plieno 
dirbtuvės. Prancūzija geležies 
turėjo mažiau negu Vokietija ar- 

ba Anglija. 
1 

I! Škotijoj, mieste Edinburge, 
laikant kalbą laike augštesnėsi 
mokyklos atidarymo ininsteriuil 
Thomas'ui McKennan, prie jo 
prišoko smarki sufragetė ir ant 

galvos išpylė miltų maišą. 

I| Kruvinojo nedėldienio sukak- 
tuvių dieną Peterburge buvo ke- 
liamos demonstracijos, iš ko ki- 
lo susirėmimai su policija. Dar- 
bininkai eilėmis traukė gražiau- 
siomis Peterburgo gatvėmis, dai- 
nuodami revoliucijos dainas, o 

policija stengėsi juos išvaikyti. 
Susirėmime sužeista daug žmo- 

nių. 

|| Prancūzijos valdžia gavo ži- 

nią, buk garsios Rusijos Putilo- 
vo ginklų dirbtuvės perėjo j ran- 

kas Kru])po, turinčio didžiausias 
Vokietijoj kanuolių dirbtuves. 
Tuom tarpu, susidraugavus Ru- 
sijai su Francuzija, toji Ptitilo- 
vo dirbtuvėms davė plianus pa- 
derintu traneuziškų kanuolių, ge- 
resniu už vokiškas. Jeigu gi 
.\rupp pirko Putilovo dirbtuves, 
tai jam teks ir pliauai pagerintu 
f r: i n c u z i š k u k a n u o 1 i u. 

|l Paryžiun atkako laike nepa- 
sekiningo karo 1870 m. pabėgu- 
si iš Prancūzijos buvusi jos cie- 
sorienė Pugenia, mot ris cieso- 
riaus Napoleono i 11 ir apsistojo 
hotelyj priešais buvusi ciesoriaus 
rumą. kuriame buvo. viso pasau- 
lio garbinama. Ciesorienė Puge- 
nia turi jau 8S metus. 

I! Ant viso svieto yra fioo.ooo 

Ikrutančiu paveikslų teatrų. Ang- 
lijoj tokius teatrus kas avaitč 

lanko 8 milionai žmonių; darbą 
juose turi 120.000 žmonių. Ame- 
rikoj kas dieną tokius teatrus 
!aiik« () milionai žmonių. Kru- 
tančiu paveikslų teatrai yra Ja- 
ponijoj, Chinuose ir Palestinoj: 
Jeru/olimoj yra du toki teatrėliai. 

% 

Laikraštis "Evening Stand- 
ard" apskaito, jo# Anglijos gy- 
ventojai Kalėdoms išleidžia ka- 
mctai miliardą frankų. Dova- 
noms eina 625 milionai, valg'»ims 
per Kalėdas 25 milionai; tiek 
jau uždirba pačtas už atviručių 
persiuntimą, o pačių atviručių 
siunčia už 65 milionus; eglaičių 
ir gėlių perka už 7.500.000: už 
\ ienus amalus, bc kurių per Ka- 
lėdas Anglijoje neapsieina, už- 

mokama 2 milionai frankų. Iš- 
laidos Kalėdoms tik 100 milionų 
mažesnės už išlaidą.- valdžu» pa- 
laikymui. 

j| Xe tik Šiaurinė Amerika no- 

ri apsunkinti ateivystę, bet prie- 
ateivius šiaušiasi ir taip retai ap- 
gyventa Argentina, kuri iki šiol 
viliote viliojo ateivius. Manoma 
jleisti Argentinon vien tvirtus ir 
sveikus atcivus; kiekvienas turi 
turėti mažiausia 100 pesų pinigų. 

Įj Japonijoj po paskutinių že- 
mės drebėjimų iš jūrių, netoli 
Boniu salų, iškilo nauja salutė, 
Ilgis salutė> yra 5 mylios, o di- 
džiausis augštas r,000 pėdų. 

Hollandiškų pietinės Azijos 
valdybų mieste Surehana, kru- 
tančiu paveikslu teatre sausio 

d. kilo gaisras. Pražuvo ug- 
nyje 85 vaikai, 16 moterių ir vie- 
nas vyras. 

|į Sausio 26 d. pasitraukė nuo 
vietos Chinų ministerių pirmi- 
ninkas I Isi-ung-Hsiling. 

Kanadoj, mieste Ouebec, 13 
metų vaikas \Viltord Robin, mė- 
gindamas įkurti ugnj, apliejo 
malkai kerosimi ir palikęs neuž- 
kimštą kerosiną, uždegė degtuką 
ir prikišo prie malkų. .Malkos 
užsidegė, užsidegė taipgi kerosi- 
nas bonkoj, nuo ko ji expliodavo 
ir apliejo neatsargų vaiką ir ji 
uždegė. Vaikas jbėgo Į kitą kam- 
barį. kur buvo devyni žmones. 
(lesinant ugnį, užsidegė keturių 
žmonių drabužiai, ir jie visi, drau- 
ge su vaiku, sudegė; penki gi ki- 
ti pavojingai apdegė. Išdalies 
sudegė ir namai. 

!| Ant pasažierinio garlaivio 
"Mauretania," taisomo dabar Li- 
verpoolio dokuose, atsitiko ex- 

pliozija, kuri užmušė keturis dar- 
bininkus, o daug jų sužeidė; dau- 
gelis turės mirti. 

|' Londono budavonių darbi- 
ninkų organizacija pakvietė 
plumberius, kalvius, elektrikus, 
sienų tepliorius, tapnerius prisi- 
dėti prie streiko. Streikuotų tąsyk 
suviršum šimtas tūkstančių dar- 
bininkų. 

Į| Vokiškoj valdyboj ant salos 
Naujos Guineos, Australijoj, čia- 
buviai žmogėdžiai pagavo vo- 

kieti misijonierių \Yernerą. iš- 

kepė ij ir suvalgė. 

\ okietijos valdžia u/trauko 
pa>k«»Ią <)0 milionų doliarių. Yė- 
liau dar valdžia nori nuo savo 

pikčių pasiskolinti 50 milionų do- 

liariij. 

Yukietijoj? netoli Dortmcnto. 
Aschurbach kasyklose atsitiko 
duju expliozija, kuri užmušė 22 

darbininkus, o 17 sunkiai sužeidė. 

" Pereituose metuose užsimušė 
150 orlaivininkų: 45 vokiečiai, 42 
francuzai, 11 tusų, 10 ameriko- 
nu. po grekų, belgu ir rumunu, 

po vieną: danu. švedu, serbu, por- Į 
tu galų. Tarp užsimušusiu buvo į 
80 kariumenės aficierų. 

j 

IŠ YVEST PULLMAN, ILL. 

Vietos lietuviai. Nauja parapi- 
ja. Apie sią apielink^ laikraščiuo- 
se nieko nerašoma. (ia lietuvių 
gyvena nemažas būrelis, apie 500 
asmenų.. Visi, išėmus kelias ypa- 
tas. darbininkai, užimti fabrikuo- 
se įvairiais darbais. Yra keletas 

lietuvių vertelgų, k. a. vienas 

užlaiko drapanų krautuvę. kita- 
mėsinę (bučiarnę), <> aštuoni 
karčiamas (saliunu.- >: paskutinieji 
už pirmuosius va:" daug gi resni 
"biznį" iš savo brolių lietuvių. 

Vakarų su vaidinimais beveik 
nėra. Daugiau.- nieko negalima 
matyti, kaip tiktai žiemą balius, 
0 vasarą piknikas. Mat, čia nė- 
ra inteligentų; pertai niekas ne- 
su adiua snaudžiančių lietuvių. 
1 arpe čionykščių lietuvių yra 
keletas susipratusių ir darbščių 
žmonių. Ačiū jų nenuilstančiam 
darbštumui, gyvuoja net trį- 
draugystės: T.M.D. kuopa. Lie- 
tuviukas Politiškas Kliunas ir iv.'. 
Juozapo dr-ja. Xors šios drau- 
gijos nesenai tesusitvėrė, bet. 
kaip gir lėti. visos turi pusO'.'n.:' 
narių. 

Nuo naujų metų \vestpullma- 
niečiai susitvėrė ^au naują pa- 
rapiją ir atsiskyrė nuo Roselando 
parapijos. Iki šiol jie prigulei') 
prie Roselando, bet. ištikus ne- 

susipratimams su Roselando kle- 
bonu. kun. Serafinu, kai-kurios 
ypatos pradėjo manyti apie su- 

tvėrimą savos para; *j"s West 
Pullmane, kad tokiu budit pra- 
šalinus visus nesmagumus. Kun. 

Serafinas net iš sakyklos subarė 
manančius sutverti naują para- 
piją ir pasakė, kad apie tai ne- 

svajotų. nes iš to nieko neišeisią. 
Bet sumanytojai nenuleido ran- 

kų. pradėtąjį darbą varė tolyn, 
kvietė susirinkimus, rinko komi- 
tetus. važinėjo pas vyskupą pra- 

šyti leidimo tverti naują parapi- 
ją ir paskirti jai kleboną, (lalop, 
nepaisant visų klinčių, sulaukta 
iš vyskupo pavelijimas ir pasky- 
rimas klebonu kun. Lukošiaus. 
Sausio 4 d. atsibuvo naujos pa- 
rapijos pirmos pamaldos lenkų 
bažnyčioje. Prielankiai atsinešė 
į naująją parapiją čionykštis len- 
kų klebonas, leidęs be jokio ap- 
mokėjimo susirinkti pamaldoms 
i savą bažnyčią, net už apdarus ir 
žvakes nieko neimdamas. L'/, to- 

kį jo prielankumą lietuviams, 
naujosios parapijos nariai jam 
labai yra dėkingi. A. St—s. 

Iš PITTSTON, PA 

Prakaihos. S.L.A. kp. Darbai. 
Sausio 22 d. nesenai susitvėru- 
sios Lietuviu Jaunimo Draugijos 
jiegomis pobažnytinėje svetainė- 
je suruošta prakalbos. Nors kal- 
bėtoju buvo kviesta ir iš kitų 
miestų, bet pakviestieji, nežinia 
kodėl, neatvyko. Tat kalbėjo vien 
vietinis klebonas, kun. J. Kasa- 
kaitis, sąryšyje su visos mūsų 
tautos stoviu, nurodydamas or- 

ganizacijos reikalingumą. 
Sausio 24 d. atsibuvo L.S.S. 

$2 kp. parengtos prakalbos. Kal- 
bėjo atvykęs iš So. Boston, 
Mass.. p. Stanelis. Kalbėtojas 
p,įėmė dvi temas: kruvinąjį atsi- 

tikimą sausio 22 d. 1905 m. ir 
streikus. Publika užsilaikė ra- 

miai. Prie kuopos prisirašė 6 

nauji nariai. 
Gyvuoja ėia ir S.L.A. 7 kp. 

Jinai pastaruoju laiku žymiai 
dauginasi. Štai sausio 11 d. prie 
kuopos prisirašė 4 nauji nariai. 
Kaip girdėti, sekančiame susi- 
rinkime vėl bus naujų narių. 

Darbai šioje apielinkėje suma- 

žėjoj Lehi£h Valley Co. kasyk- 
lose dirbama tiktai po 3 dienas 
i savaitę. Pennsylvania Co. dir- 
ba pilną laiką, bet žmonės, dir- 

bantieji kontraktų sutartimis, už- 
dirba labai mažai, nes karų ne- 

gauna ir anglis lėtai leidžiama, 
Patartina darbo jieškantiemsiems 
čionai nevažiuoti. 

Suvalskietis. 

IŠ CICERO, ILL. 

Nauja draugija. Cia. ačiu pp. 
A. Kaminskienės ir A. Liutkaus 
pasidarbavimui, susitvėrė nauja 
iš vyrų ir moterių susidedanti 
"Lietuvių ir Lietuvaičių Apšvie- 
tus Draugystė," kuri sausio 24 d. 
surengė viešas prakalbas ir kal- 

bėtojum užkvietė p. A. \ntono- 
vą. kalbėjusi apie tai, kokios 
draugijos yra svarbesnės viešam- 

jame lietuvių gyvenime, šiai 
draugijai, matomai, k loja i la- 

bai gerai. Atsirado ir žmonių, 
norėjusių pakenkti draugijai, bet 
nieko nepešė. Prakalboms pasi- 
baigus, draugij ai įsirašė 40 nau- 

jų narių. Sausio -'6 d. draugija 
turėjo savo susirinkimą, kame 
vėl prisirašė 40 žmonių Taigi 
iš to" matyti, kad žmonės >ia 

draugija labai įdomauja ir jajai 


